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61. ÅRGANG

NUMMER 41

MARTS 1983

Dette års ordinære
generalforsamling
holdes 28. marts
Kgs. Nytorv 224
Generalforsamlingen 1983 finder sted
den 28. marts - det er en mandag klokken 19.30. Stedet bliver i år ikke
det sædvanlige, men derimod Kongens

Nytorv 22, 4. sal. Her bor Herlovianersamfundets kasserer, Jan Trier, og
han har generøst tilbudt at huse os.
De helt kontante oplysninger vedrø
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rende generalforsamlingen fremgår af
indkaldelsen på bagsiden.
I år bliver første generalforsamling,
hvor bestemmelserne, der blev indfø453

jet i lovene sidste år, om at forslag til
beslutning kan fremsættes direkte på
generalforsamlingen, gælder. Men det
kan i samme åndedrag tilføjes, at der
sandsynligvis ikke bliver tale om nogle
overraskelser i år.
Ét forhold skal der imidlertid peges
på. Under punktet »Valg til bestyrel
sen« er tre af bestyrelsens medlemmer
på valg, nemlig Klaus Aarup, Lars
Thpesen og Mikkel Vass-Sørensen. Af
diss; har Mikkel Vass-Sørensen denne
gang ønsket at udtræde af bestyrelsen,
og til afløsning for ham bringer besty
relsen Hans Ole Knudsen (’58) i for
slag.

Dernæst er det sandsynligt at de
»øvrige embedsmænd« genvælges, her
under John Richter som suppleant for
bestyrelsen, men hertil kan der, hvis
forsamlingen ønsker det, vælges yder
lige *e én.
Som det sidste punkt vil det nydan
nede repræsentantskab blive drøftet.
Som det fremgår af vedstående arti
kel terom, har der foreløbig meldt sig
ti kantaktpersoner til dette repræsen
tantskab, og det vil nok være naturligt,
at ^n del af hullerne fyldes ud på
generalforsamlingen med kandidater
blardt de fremmødte.
En særlig forventning kan man en
delig naturligt stille til det tvangfri
samvær efter selve generalforsamlin
gen. Det har med årene udviklet sig til
en overordentlig hyggelig sammen
komst, og som sidste år, hvor forsam
lingen skulle tage afsked med John
Richter som bestyrelsesmedlem, vil
medlemmer i år kunne hylde den af
gående Mikkel Vass-Sørensen.
Mikkel Vass-Sørensen indstiftede
sidsjte år en gavetradition, der bestod
af et håndslebet glas, og i bestyrelsen
er man enedes om at indkøbe et min
dre parti heraf med henblik på at
anvende dem som »fortjenstmedaljer«
til Herlovianere, der har ydet noget
for Samfundet. For Mikkel Vass-Søren^en’s vedkommende forsikres det
fra officiel side blandt kilder, der står
hart nær, at indstiftelsen af gavetraditior en intet har at gøre med hans egen
bes utning om at udtræde af bestyrel
sen Det skyldes udelukkende en ar
bejdsbyrde, der kræver hans mere
udelte opmærksomhed.
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Her er de
første 10
kontakt
personer
Både på generalforsamlingen i 82 og i
81 var der indlæg, som pegede på, at
kontakten mellem menige medlem
mer af samfundet og bestyrelsen ikke
var den bedste i hele verden. Man var
også inde på, at det enkelte medlem
måske nok kunne have lyst til at bivåne en af samfundets fester eller an
dre arrangementer, men alligevel ikke
rigtigt gad troppe op med sig selv og
ledsager i festskrud, hvis man slet ikke
mødte nogen fra sin egen årgang.
Resultatet af disse meningstilkende
givelser er blevet, at vi nu prøver at
oprette et repræsentantskab, be
stående af en fra hver årgang. Opga
ven for disse repræsentantskabsmed
lemmer skulle være at kanalisere som det vist hedder med et rimelig
forståeligt ord - sin årgangs specielle
ønsker til bestyrelsen - og at gøre en
vis propaganda for samfundets aktivi
teter i sin årgang.

Vi har fået de første ti årgange
repræsenteret i repræsentantskabet,
men vil meget gerne have »hullerne«
fyldt ud. Det er jo langt fra noget
heldagsjob, der her er tale om, - så
derfor opfordrer vi trygt medlemmer
fra de endnu ikke repræsenterede år
gange til at melde sig. Fra Herlovianersamfundets kontor kan du i givet
fald få opgivet adresser og telefon
numre på de af dine årgangsfæller,
der også er medlemmer af Herlovianersamfundet.
Under punktet Eventuelt på den
forestående generalforsamling kan vi eventuelt - drøfte repræsentantskabet,
dets sammensætning og opgaver.
De ti, der har givet tilsagn om at
være med, er følgende:

Mogens Schlüter (’S'7)
Svinget 38, Fensmark
4700 Næstved
Aften: 03 746107
Kaj Dorph-Petersen (’43)
Fasanvænget 566
2980 Kokkedal
Dag: 01 151925, lokal 2551
Aften: 02 246970

Klaus Aarup (’51)
Frederiksborgvej 105 A
4000 Roskilde
Dag: 02 996611
Aften: 02 358016
Hans Ole Knudsen ( 58)
Helleruplund Alle 11
2900 Hellerup
Aften: 01 627973

Henning Slott Jensen (’64)
Vodroffs Tværgade 5 E, 2-1
1909 København V
Aften: 01 215309

Mikkel Vass-Sørensen (’70)
Herlufvænge 18
4700 Næstved
Dag: 03 721401
Aften: 03 731465

Henrik Bahn-Petersen (’72)
Solvej 8, l.tv.,
3400 Hillerød
Dag: 01 299533, lokal 3253
Aften: 02 268454
Lars Thuesen (’74)
Skodsborgparken 30. 2.tv.
2942 Skodsborg
Dag: 01 11111 1, lokal 3591
Aften: 02 806688
Michael Nobel (’76)
Vestergade 11
1456 København K
Aften: 01 142790

Peter Heegaard (’78)
Hesseløgade 56, vær. 214
2100 København 0
Aften: 01 292651
Kaj Dorph-Petersen

ÅRSREGNSKAB FOR 1982
(budget) UDGIFTER INDTÆGTER (1981)
INDTÆGTER
Kontingenter............. . (75.000)
Indgåede restancer . .
Overført fra konto
for éngangskont..........
Renteindtægter........ . (8.000)
Annonceindtægter . . .
Royalty.......................
Indb. studiestøtte....

UDGIFTER
Herlovianeren...........
Studiestøtte overført
til udlodning i 1983 . .
Fester o. 1....................
Repræsentation........
Administration...........
Folkereg.opl................
Møder.......................
Renteudgifter
(heraf éngangskontingent 1.272.89) .
Overskud...................

. (45.000)

. (24.000)
. (1.000)
. (9.000)
.

(3.000)

.

(1.000)

(78.000)

78.125.00 69.565.00
2.105.00
880.00
910.00
8.853.08
900.00
0.00
1.000.00

540.00
7.748.32
25.38
9.366.34

STATUS PR. 31.12.1982

28.401.06

43.075.83

1.000.00
15.458.48
1.094.00
7.080.48
255.00
5.148.50

9.366.34
19.701.60
494.00
8.214.25

éngangskontingent:
Saldo primo....................................
Indgået............................................
Renter 16%....................................
Udbetalt kont..................................

3.030.75

Studiestøtte 1981...........................

1.383.49
32.072.07

821.42
3.420.85

Kapitalkonto:
Saldo primo....................................
+ kursregulering............................
Overskud........................................

91.893.08

AKTIVER PASSIVER
0.00
2.070.02
3.293.05
8.699.98
521.97
57.540.77
33.168.25
466.34
82.00
300.00

Kontantbeholdning.......................
Giro 6 07 94 90 ..............................
SDS 842-00-28955..........................
Handelsbank 491156.....................
Handelsbank C 525352.................
SDS 842-04-06682..........................
Værdipapirer (nom. 55.300).........
Mellemregning div. legater...........
Mellemregning Jan Trier...............
Diverse kreditorer.........................
5.667.87
4.400.00
1.272.89
910.00

10.430.76

1.000.00

59.698.62
1.244.25
32.072.07

91.893.08 88.125.04

93.014.94
105.294.04

105.294.04

København, den
Jan Trier
kasserer

Udgifterne er afholdt med bestyrelsens samtykke:
Kaj Dorph-Petersen
formand
Imod foranstående regnskab vides intet at erindre.
Beholdningerne er tilstede.
Jørn Thomsen
revisor

LEGATREGNSKABER 1982
Samlet legatformue pr. 1/1 1982.
Kursgevinst....................................
Netto renteindtægter.....................
Uddelte enkelegater.......................
Uddelte studielegater.....................
Depotgebyrer m. V..........................

392.832.66

7.125.00
34.321.36
41.446.36

3.000.00
21.000.00
1.143.28

Formue pr. 31/12 1982.................

Formue pr. 31/12 1982 fordeler sig således:
Overlærer Albert Leth’s Legat.................................................
Pastor emer. R.C.I. Schades Legat..........................................
Kammerherre Sophus Henning’s Boglegat..............................
Knud Høgsberg Petersens Mindelegat....................................
Afdøde Herlovianeres Trængende Efterladte.........................
Gamle Herlovianeres Tilbagebetalingslegat...........................
Oluf Hall’s Legat........................................................................
Apoteker Johan Sanders Legat.................................................
Bryggeriejer Vilhelm Valløe’s Legat........................................
Læge Kristian Henrik Johnsens Legat....................................
V. Clausen Hansens Legat.......................................................
Formue pr. 31.12 1982 ...........................................................

25.143.2816.303.08
409.135.74

69.390.79
22.032.01
10.869.89
18.158.33
41.112.46
57.421.66
15.596.57
58.522.18
19.823.03
17.905.97
78.302.85
409.135.74

BUDGET 1983
Kontingenter 70/140 .................................. .........................
Renteindtægter............................................ .........................
Annonceindtægt.......................................... .........................

Herlovianeren...............................................
Fester og sammenkomster.........................
Repræsentation............................................
Administration............................................
Renteudgifter...............................................
Møder...........................................................
Diverse.........................................................

85.000
14.000
1.000
_______ 100.000

......................... 45.000
......................... 35.000
..........................
2.000
.........................
9.000
.........................
2.000
.........................
4.000
.........................
3.000
100.000
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- og så er der
rettelser.,.

Reservér 4. juni
- så er der udflugt
Bestyrelsen har nu atter vedtaget, at
deri festlige tur til Herluf Trolles fø
dested, Lillöhus ved Kristianstad i
Sverige skal arrangeres.
Vejret, som bliver strålende sol
(husk regnfrakke), vil i et vist omfang
bestemme forløbet af spisningen. Her
til medbringer hver enkelt sin mad
kurv og nødvendige drikkevarer, idet
dei bemærkes, at turen går til Sverige!

Transporten vil foregå pr. bus, og
bestyrelsen håber at se et bredt udsnit
af Samfundets medlemmer med og
uden ledsagere til en hyggelig dagtur
af de mere sjældne i herloviansk regi.

Nærmere oplysning om tid, sted,
form og farve vil tilgå medlemmerne
inden tilmeldingsfristens udløb.

Det var en beklagelig fejl. Bestyrel
sen måtte udsætte begivenheden, men
håber nu på at kunne gennemføre
arrangementet fredag den 25. marts
kl. 18.30 i Holtegade 8, 4. sal. Se den
forrige indkaldelse.

Aase Randstoft

- Sæt vore ønsker
og tilbud i system
Atter og atter gentages blandt herlo’rianere ønsket om - og dermed for
modentlig villigheden til - at komme
hinanden ved på en helt konkret
måde. Annoncen i forrige nummer af
Herlovianeren, hvori en herlovianer
søgte en kompagnon, var endnu et
eksempel herpå.

Interesserede læsere af annoncen i for
rige nummer af Herlovianeren vedrø
rende årets 500-turnering vil have be
mærket, at der ikke stod noget om,
hvornår den fandt sted.

Annoncen fik Modo (’46) til at
sætte sig til tasterne og foreslå besty
relsesmedlem Jan Trier, at bestyrelsen
satte disse ønsker og tilbud i system.
Dels kunne de offentliggøres i Herlo
vianeren, foreslår han, og dels kunne
samfundet have et kartotek over til
budte ydelser.

- Jeg tænker på så orskeliige ting
som at låne/leje sommerhus ud, huse
studerende, tilbyde overnatning, give
gode professionelle råd der er utallige
muligheder, skriver Modo.
- Selv har jeg lejlighedsvis - men
tilfældigt - kunnet ¡gøre herlovianere
tjenester, som andre har gjort mig, og
det er der megen glæde ved.
Modo bor Velayos 30, Ciudad de
Puerta de Hierro, Madrid - 35, Spa
nien. Tlf. 216 39 54.

Det lykkedes at give1
Trollefesten fornyet Hiv
Trollefesten på Restaurant Josty,
Frederiksberg, fik i år den tilmelding,
det stort opslåede arrangement for
tjente. 97 deltagere - eller dobbelt så
mange, som bestyrelsens mest pessi
mistiske medlemmer havde skønnet tilmeldte sig festen.
Prisen var også sat meget rimeligt,
uden at det på nogen måde havde ført
til en mere skrabet middag. Dertil
kom ledsagerprisen på kun halvdelen
af den ordinære pris, hvilket nok også
har gjort sit til fremmødet.

456

Efter en velkomstdrink blev midda
gen serveret - moseand og rubinstein
kage med rødvin og kaffe. Trolletaler
var i år læge og ornitolog Lorenz Fer
dinand, der ikke uventet talte en del
om naturen omkring Herlufsholm.
Efter middagen fremviste rektor
Gert Olsen to film fra Herlufsholm en ny og en ældre, hvorefter der var
Lanciers og anden 'dans resten af nat
ten.

Frokosterne finder
stadig sted
Sådan så Hall’s
våbenskjold ud
Ved en beklagelig fejl henvistes i Sven
Tito Achen’s artikel i forrige nummer
af Herlovianeren til et »fig. 2«„ angi
veligt forestillende C. C. Hall’s våben.
Det var dette våben, hele artiklen
handlede om, og fotoet vises derfor
herover. Beklager.

Igennem mange år har der hver første
tirsdag i måneden været herlovianerfrokost i restaurant Tivolihallen på
hjørnet af Vester Voldgade og Storm
gade midt i København. I juli forlæg
ges frokosten gerne til Tivolis Grøften,
da Tivolihallen holder ferie. Men el
lers møder man bare op klokken 12 og
deltager uden forudgående tilmelding.
Eneste pligt er at betale selv og ind

Rodsnæs rammen
om årets Trollefest
Næppe havde undertegnede sekretær
og sandstryger rundsendt sit årlige
brev om, at der nu kun var to måneder
til Trolleaften 1983, før der indløb
svar til strygeriet om, at det ville
glæde baronesse Elisabeth og baron
Michael Rosenørn-Lehn (’65), hvis
det kunne blive dem, der denne gang
lagde hus- og hjerterum til den lolland-falsterske festaften.
Og i den således gæstfrit åbnede
bolig, for enden af den 3 km lange

snorlige privatvej fra Ore by ved Saks
købing Fjord, blev så den 14. januar
16 gammelherlovianere med 15 ægte
fæller modtaget med elegance, varme
og opkvikkende velkomstdrink. Derpå
blev vi - efter nutids skik - fordelt i
arbejdsgrupper om småborde i to an
dre gemakker hinsides modtagelsessa
lonen. Og som vanligt viste gruppear
bejdet sig som en sikker vej til glim
rende resultater: stemningen i selska
bet steg til larmende højder under

10-ÅRS JUBILÆUM
I årets anledning har en kreds af diple/daple årgang
’73 givet udtryk for ønsket om at holde 10-års jubi
læum. For at få en indikation af interessen for at
festligholde 1 O-året sammen med gamle klassekamme
rater, bedes du ringe eller skrive til undertegnede:

Steen Skovgaard
Esbern Snaresgade 1, 3. tv.
1725 Kbh. V.
Tlf.: 01-22 12 44

skrive sig i frokostprotokollen, der
rummer navne fra adskillige hundrede
frokoster. Seancen plejer at vare en
time til halvanden, men sommetider
trækker den ud - særlig til julefroko
sten den første tirsdag i december.
Næste frokost er tirsdag den 5.
april, derefter følger frokosterne den
3. maj og den 7. juni.

indtagelsen af lækre retter og ædle
vine, som vi kappedes om at hjemføre
til hver sin gruppes trivsel. En skål for
skolestifterne blev naturligvis tilbør
ligt motiveret, og overlæge Knud Al
ling Møller (’47) kunne som plenums
slutresultat takkke vært og værtinde i
ord, der både gik til hjerte og hoved.
Hverken lanciers eller anden forly
stelse kom til at mangle under det
fortsatte samvær, så at natmad og
opbrud var lige ved at komme bag på
os glade gæster - men tiden blev inde
også til sådan afslutning. Nu må vi så
takke for denne gang og glæde os til
den næste! Hvem kan og vil træde i
denne og alle de forudgående værts
pars strålende fodspor?
Henrik Hertig (’33)

Bolighjælp
Helle (76’) og Anne (78’) Quist (stud.mag. og stud,
odont.) ville bliver meget glade, hvis nogen kunne
hjælpe med en leje- eller andelslejlighed på 4 værelser.
Om nødvendigt kan vi erlægge stor udbetaling samt
husleje på max. 3.500 kr.
Anne & Helle Quist
Studentergården
Tagensvej 15
2200 Kbh. N.
37 05 53 / 37 03 62
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Hun blev spurgt, om hun ikke fortrød at have bortgivet ali
sit gods til en skole: »Nej, dette er aldrig kommet mig i
tankerne, men jeg ville endnu gerne give (o gange så meget
bort, om jeg havde det«. Hun bar ikke blpt en kæde af guld
Af civ.ing. Klaus Aarup (’51)
- hun vidste også, at eet af kædens led af ¡guld betød, at det
Gode traditioner er gavnlige. De giver folket rygrad. Jo
er saligere at give end at tage. Et andet led af guld betød, at
ældre traditionen er, jo større er dens styrke. Traditionerne
det ikke var nok at stifte skolen og sikre dens økonomi.
forbinder os med den fortid, som vi alle bygger på. Traditio
Birgitte ville også præge skolens dagligdag med DEN hel
nerne leder vor færd, hvadenten vi erkender det eller ej.
lige skrift og DE bønner, som var HENDES liv og kærnen
På intet sted - til ingen tid - virker traditionerne mere
i HENDES hjem. Hun var skolens første forstander. Dipna:rværende end Trollemorgen i denne kirke. Vi har ikke
lene var alle drenge - det var vel tidens sti.. Fundatsen siger
blot traditioner. Vi har traditioner for traditioner. Det nær
mer sig ritualer. Det er en tradition at hædre Herluf Trolle faktisk noget andet, nemlig: »menige edlinge og andre ærlige
ved at minde om, at gyldne kæder forpligter. Det er en mænds børn«.
Historien mere end antyder, at Birgitte optog jomfruer i
tradition, at herlovianere samles denne morgen for at hædre
sit
hjem, først på Herlufsholm og senere på SortebrødrekloHerluf Trolle. Derfor er de gyldne kæder traditionernes
ster
i Næstved. De lærte huslig tjeneste og deltog i den
tradition. Og denne morgen skal ikke være en undtagelse.
daglige andagt. De lærte at læse bibelen.^ De piger, som fik
De gyldne kæder kom jo - som også rimeligt er - helt frem
i rampelyset dengang under sidste høst, da rigets fjernsyn et par års ophold i Birgittes hjem, skal nok være gået ud i
indskrev os med en time i Danmarks historie! Men er ordet livet med et ekstra forråd af viden, ånd og karakter. Pigerne
opi de gyldne kæder nu også helt korrekt? Hvor kommer fik et privilegium, som de ALENE kunne takke Birgitte for.
traditionernes tradition egentlig fra? Niels Hemmingsen Det tredie led af guld var måske grundeij til, at Birgitte tog
holdt ligtalen over Herluf Trolle. Han citerede stifternes ord. sig af pigerne.
Herlufs og Birgittes Herlufsholm skal udvikles. Pigerne
Han sagde: »Ved I, hvorfor vi bærer GULD KÆDER?«
skal
nu kunne bo på Herlufsholm. Bygværket skal kaldes
GULD KÆDER eller kæder af guld er da vist noget helt
ved
Birgittes
navn. Mange af stenene til værket kommer i
andet end bare gyldne kæder!
nutiden
,
fordi
Birgitte bar en kæde af guld i fortiden. I dag
Gyldne kæder klinger tæt ved forgyldte kæder. De skal ses
for
19
år
siden
bar vi en gammel herloviaher til graven. Han
på afstand. De er beregnede til at forblænde beskueren.
havde
med
sin
hustru bestemt, at HÅNS jordiske gods
Forblænde på afstand! Kæder af GULD er noget helt andet.
skulle
gå
til
Herlufsholm.
Enken værnede alene i 15 år
De er sande - de er ægte - de er tunge - de kan aldrig skilles
værdierne
mod
nutidens
farer
og rænker. Birgitte bar en
fra den pligt, som guldets karat lægger på bærerens skuldre.
kæde
af
guld.
Måske
har
et
fjerde
led af kæden vist vejen til
g det er helt ligegyldigt, om kæderne kan ses eller ej.
at
værne
disse
værdier.
De
er
i
dag
et afgørende bidrag til,
H erlufs kæder VAR naturligvis af guld. Han bar pligten
at
Herlufsholm
om
få
år
gør
Birgitte
vision til virkelighed
ufien hensyn til, om omgivelserne kunne se kæderne eller ej.
Herlovianerne
fejrer
den
14.
januar
i dag, fordi det er
F an bar dem i stolthed og med ære. Han kendte pligten
Herlufs
467
års
dag.
Vi
fejrer
og
hædrer
Herluf
hvert år, det
overfor Gud, konge og fædreland. Han kendte faren og han
er
vor
måde
at
hylde
stifteren
og
hans
vær
x.
Det
er vor måde
betalte med livet.
Men der er vel også en anden, der bar kæder. Birgitte bar at hylde Herlufsholm. Derfor er DENNE: dag samlings
der. Maleriet på Frederiksborg Slot viser Birgitte i sit 39 punktet for os. Men historikerne har aldrig kunnet finde
Kæderne er overdådige, nærmest prangende. Kæder af Birgittes fødselsdag. Der er jo 365 muligheder. Den 14.
gpld. I sin enkestand blev Birgitte atter portrætteret. Men dajanuar er der kun een chance mod 365 for. at det netop er
viser maleriet kun een kæde. Den var til gengæld tung, svær,i dag. Men nu har vi sagt det 467 gange! Så længe histori
gedigen - den toner som det pureste og ægte guld. Forandrin kerne fortsat er i tvivl, kan det vist ikke være rimeligt at
gen skyldes næppe årene alene. Jeg forestiller mig, at Bir glemme Birgitte hele 467 gange i træk!
Alligevel skal traditionen i dag - som altid - være den, at
gitte da bar et smykke mere dyrebart end alle andre. Guldet
Herlufsholms
forstander og næste års Trdlletaler bærer kran
var pligten. Pligten var HERLUFSHOLM.
sen
til
stifternes
sarkofager. Vi gør det på Herlufs dag, og vi
Guldet havde forpligtet HENDE til en gerning der
gør
det
i
respekt
og taknemmelighed for Herlufs indsats, for
hjemme og til et mål i fremtiden. Resultatet blev lige så
betydningsfuldt for os i dag, som Herlufs indsats var for stifternes minde, for de gyldne kæder, for dagens højtidelig
riget, da han ofrede sit liv i kamp mod fjenden i det hed og først og fremmest i taknemmejighed for Herlufs
holm!
fremmede.
Men skulle kransens vægt føles særlig magtfuld, da vil
Herlufsholm blev oprettet af Herluf og Birgitte i fælles
EEN
tanke bag alteret gå til Birgitte og til HENDES
skab. Men Herluf døde tidligt. Uden Birgittes ihærdige
KÆDE
AF GULD.
ihdsats var stiftelsesdokumentet ikke blevet til andet end
Lad
denne
morgen slutte med tak jil den kirke, som
c et, som Birgitte stod alene tilbage med - nemlig et stykke
rummer
OS
i
dag,
og som i svindne tider gav begge stifterne
I apir. Birgitte stod alene i konflikt mod mange og stærke
lykke
til
at
grundlægge
det Herlufsholm, som er vort i dag.
l ræfter. De stredes om de betydelige jordegodser, som var
Fhv.
sognepræst
Knud
Aarup, (’19) luir været sin søns
l estemt til en ny skole.
Birgitte bar sin kæde af guld. Skolen var hendes hjertesag. kyndige konsulent i de historiske detaljer omkring stifte
Hun kæmpede for den - hun vandt - hun satte skolen i gang. rens oprettelse af skolen.
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Personalia
1915

1928

1945

1953

Læge Johannes Spøhr, er den 25.
november 1982 afgået ved døden.
Johannes Spøhr fik sin medicinske
embedseksamen i 1923. Efter at
have arbejdet på en række hospita
ler, nedsatte Johannes Spøhr sig
som praktiserende læge i Sten
strup. Det var i 1927, og han nåede
at fejre 45 års jubilæum i sin prak
sis.

Direktør Geert Drachmann er på
grund af alder fratrådt stillingen
som formand for Arbejdsmarke
dets Tillægspension. Drachmann
har beklædt posten siden ordnin
gens start i 1964.

Hærens auditør, Hans Jørgen Ag
ger, deltager i udredningen af for
holdene omkring den utilsigtede
affyring, der i september måned
1982 førte et missil fra fregatten
»Peder Skram« til et sommerhus
område i Lumsås. En kommis
sionsdomstol er rammen omkring
udredningen af den sømilitære
hændelse.

Overlæge Steen Borberg, Set.
Hans Hospital fremlagde i august
1982 sine synspunkter om hospita
lernes manglende egnethed til
både at rumme en straffunktion og
en behandlingsfunktion.

1921
Overlæge Arne Barfred (IV’ 2l) er
den 22. januar 1983 afgået ved
døden.

1923
Franz Wendts bog »Nordisk Råd
1952-1978« er nu kommet i en
ajourført engelsk udgave under tit
len »Cooperation in the Nordic
Countries. Achievements and Ob
stacles«.

1926
Berlingske Tidende bragte den 16.
november 1982 en kronik af pro
fessor emeritus F. J. Billeskov
Jansen. Kronik-emnet var den
store Holberg-Ordbog, der har sær
lig interesse for læsere af Holberg
og for de i øvrigt, der interesserer
sig for dansk sproghistorie.

1929
Direktør Ejner Svarre (R’ 29) fra
trådte l. november 1982 sin stil
ling ved Dagbladet/Østsjællands
Folkeblad efter et mangeårigt
virke ved dagspressen. Svarre fort
sætter dog som medlem af udgiver
selskabets
repræsentantskab.
Svarre har også i nogle år været
ansvarshavende redaktør af uge
avisen Køge Posten, der udgives af
Dagbladet.

1930
I forbindelse med Dansk Statistisk
Forenings 60 års jubilæum den 23.
november 1982 blev bl. a. tidl. di
rektør i socialforskningsinstituttet,
cand. polit. Henning Friis udnævnt
til æresmedlem af foreningen
Det ventes iøvrigt, at et nyt tids
skrift, som skal beskæftige sig med
sociale emner, ser dagens lys i for
året 1983. Kredsen omkring Social
politisk Forening har dannet en
selvejende institution - Socialpoli
tisk Tidsskrift - med Henning Friis
som formand.
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Gregers Alling Møller (’72)
Ane Katrines Vej 2, st.
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Fuldmægtig, cand. polit.
Henrik Bahn-Petersen (’72)
Birkedommervej 15, 1. tv
2400 København NV
(01) 34 34 04

Arbejde:
(01) 29 95 33 lok. 3253
Tryk:
Dagbladets Bogtrykkeri
4100 Ringsted

1940
Sven Tito Achen udgav i septem
ber måned 1982 en kommunalhe
raldisk håndbog »Danske kommunevåbener«. Den 11. oktober 1982
blev Achen interviewet i TV-udsendelsen »Dagens Danmark«,
hvor der blev vist eksempler på
både gamle og helt moderne kom
munale våbenskjolde.

Poul Adam Tvede, der er udfa
rende kraft i København kommu
nes kulturaktiviteter, udstillede i
efteråret 1982 malerier af egen
produktion hos sparekassen SDS
på Strøget i København. Tvede
blev frastjålet et af sine malerier
før ferniseringen, og uheldet blev
ikke mindre af, at Tvede havde
lånt maleriet af dets ejer.

1948
Dagbladet Politiken kunne den 11.
januar 1983 berette, at Rosen
borg-samlingerne har haft et re
kordpublikum i 1982. I 1983 fejres
slottes åbning som museum, og
museets leder, overinspektør Mo
gens Bencard har udvalgt de kleno
dier, som indgår i en jubilæumsbil
ledbog.

1949
Professor, dr. phil. Niels Thomsen,
der er tilknyttet mediekommissio
nen, fremsatte i Morgenavisen Jyl
lands-Posten den 2. november 1982
sine synspunkter omkring spørgs
målet om statsstøtte til dagspres
sen.

1950
Cand. polit. Hans V. Bischoff af
lagde i »Samvirke« - Brugsforenin
gernes månedsblad august 1982 sin personlige situationsberetning
om det efterhånden meget omdi
skuterede Dankort, der blandt an
det vil føre til en delvis afskaffelse
af kontante penge.
Lektor Ole Immanuel Franksen,
Danmarks tekniske Højskole, blev
den 8. november 1982 tildelt hele
70.000 kr. fra Ellen og Hans Her
mers Fond. Tildelingen er blandt
andet en anerkendelse af Franksens betydelige bidrag til udvikling
af systemlæren som tværfagligt be
grebs- og metodeværktøj.

1951

1944

I en artikel i dagbladet Politiken
den 21. januar 1983 kommente
rede formanden for Herlufsholmfonden. Klaus Aarup planerne om
at realisere mulighederne for eta
blering af en pigeafdeling på Her
lufsholm ved 850 årsjubilæet i no
vember 1985.

Dagbladet Politiken bragte den 18.
december 1982 en kronik af forfat
teren Jørgen Knudsen. Emnet var
en række fænomener, der er karak
teristiske for den nyeste tids hver
dag.

Harald llsøe har bidraget med en
afhandling til Festskrift udgivet i
anledning af Universitetsbibliote
kets 500 års jubilæum (Lægefor
eningens forlag).

1954
Godsejer Flemming Lüttichau til
Rohden og Mollerup er i henhold
til Morgenavisen Jyllands-Posten
den 3. januar 1983 udnævnt til
hofjægermester.
I henhold til »The Province« (Van
couver, B. C., Canada) den 29.
september 1982 er Bo Mortil,
M.B.A. udnævnt til the Board of
Directors of International Phaser
Telecom LTD.

1955
I en artikel i dagbladet Politiken
den 15. oktober 1982 kommente
rede bataljonschef i Livgarden,
oberstløjntnant C. C. AhnfeldtMollerup en kritik af forholdene i
Livgarden, som blev fremsat i liv
garde-konstablernes blad »Fagligt
forsvar«.

1957
760 hektar af det omkring 950
hektar store skovareal under
godset Valdemar Slot på Tåsinge
er af baron Niels Juel-Brockdorff
solgt til forsikringsselskabet Codan
i efteråret 1982.
Svend Aage Linde er pr. I. februar
1983 tiltrådt stillingen som udgiver
for »Hendes verden«, som udgives
af Gutenberghus Bladene. Linde
kom fra en stilling som vicedirek
tør for Fyens Stifttidende.

1965
Kontorchef, cand. mere. Svend J.
Heineke er pr. I. januar 1983 ud
nævnt til underdirektør i Den Dan
ske Bank.

1968
Berlingske Tidende bragte den 29.
november 1982 en kronik af pro
fessor, dr. med. Philippe Grand
jean, over emnet miljø og sundhed.

Øvrige
Den I. februar 1983 er pastor
emeritus Ivar Lange, der sidst var
klosterpræst på Vemmetofte, af
gået ved døden. Efter sin eksamen
som cand. theol. i 1918 var han
adjunkt på Herlufsholm (religion,
historie og dansk), inden han blev
hjælpepræst i Odense og derefter i
1921 sognepræst i Stepping og
Frørup i Sønderjylland.
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Herlovianersamfundets
ordinære generalforsamling 1983
finder sted mandag den 28. marts klokken 19.30
i advokat Jan Triers kontor, Kongens Nytorv 22, 4.
sal, København K
Alle medlemmer af Herlovianersamfundet er vel
komne.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren aflægger regnskab.
4. Fremlæggelse af budget for perioden april 83marts 84 - samt fastsættelse af kontingentet for
samme periode.
5. Valg til bestyrelsen.
6. Valg af øvrige embedsmænd.
7. Eventuelt.
Ang. punkt 3: Regnskab og budgetforslag er aftrykt i dette
nummer af Herlovianeren.
Ang. punkt 4: Bestyrelsen foreslår, at kontingentet opkræves
med 140 kr. årligt - dog 70 kr. for de 8 yngste årgange.
Ang. punkt 5: Peter Heegaard, Aase Randstoft, Jan Trier og
formanden Kaj Dorph-Petersen er ikke på valg denne gang.
Klaus Aarup og Lars Thuesen er på valg - og er villige til at
modtage genvalg for en ny 2 års periode. Mikkel Vass-Sørensen er også på valg - men han ønsker ikke at stille op igen. Da
bestyrelsen består af maksimalt syv medlemmer, bliver der
derfor en plads ledig denne gang - og til denne post bringer

bestyrelsen Hans Ole Knudsen (’58) i forslag. Efter samfun
dets vedtægter kan ethvert medlem foreslå sig selv eller blive
opstillet af andre tilstedeværende medlemmer på generalfor
samlingen - og hvis vedkommende bakkes fornødent op ved
afstemningen, kan hun/han vælges på stedet. Samfundets
vedtægter tillader ikke stemmeafgivning ved fuldmagt.
Ang. punkt 6: Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørn Thomsen
som revisor og Philip la Cour som revisorsuppleant - af Leif
Berg som decisor og Mogens Andreassen som decisorsuppleant. Ligeledes foreslår bestyrelsen John Richter genvalgt
som suppleant for bestyrelsen. Der kan vælges to bestyrelses
suppleanter - bestyrelsen ønsker at overlade til generalforsam
lingen, om den ønsker begge poster besat - og, hvis det er
tilfældet, da at bringe et medlem i forslag.
Efter generalforsamlingen holder vi »tvangfri fællesaften« til
lavpris. Generalforsamlingen finder som nævnt sted i Jan
Triers advokatkontor - i et rimeligt stort mødelokale, som vi
denne aften har fået overladt vederlagsfrit. Midder og gen
stande indkøbes direkte til formålet af Triers sekretær så
gebyret for den fælles spisning holdes uhyre lavt.
Tilmelding er ikke nødvendig - men det vil være hyggeligt og
nyttigt med et godt fremmøde både af yngre og ældre.
Generalforsamlingen er jo langt det bedste forum for kritik og
for inspiration af bestyrelsen.
På glædeligt gensyn til generalforsamlingen
Kaj Dorph-Petersen

Alt!
Herlovianerudstyr
hos
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